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 جداول احلرمني الشريفني

 (1)جدول رقه 

 

 

 اإلعراب أنواع    

 هـالماتــوع

 األصلية والفرعية
 

 

 ترتيب

 حمند املهدي حمنود

 مً علناء األزهر الشريف

 وأشتاذ بدار احلديث باملديية امليورة
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 جدول أىواع اإلعراب وعالماته األصلية والفرعية

 مواضعهــا العالمات الفرعية العالمات األصلية أىواع اإلعراب

 الرفع
 الضّمة

 :لـمث
 ينجح اجملتهد   

 ةـاألمساء اخلمس  - أ الواو -1

 مجع ادلذكر السامل  - ب
 الـمثٌت األلف -2

 ةـاألفعال اخلمس ثبوت النون -3

 اليصب
 الفتحة

 :لـمث
 لن أترَك الكتابَ 

 ةـاألمساء اخلمس األلف -1

 ادلثٌت - أ ليـاءا -2

 مجع ادلذكر السامل - ب
 مجع ادلؤنث السامل الكسرة -3
 ةـاألفعال اخلمس حذف النون -4

 اجلـر
 الكسرة

 :لـمث
 ذهبت إىل ادلساجد  

 اليـاء -1
 ةـاألمساء اخلمس - أ

 ادلثٌت  - ب

 مجع ادلذكر السامل   -ج

 االسم الذي ال ينصرف   ةـالفتح -2

 اجلسو
 كونـالس
 :لـمث

 الناجح مل يهمْل دروسه

 ةـاألفعال اخلمس   النونحذف  -1

 الفعل ادلضارع ادلعتل اآلخر   حذف حرف العلة -2
 مثل دلا تقول. اذكر ما ينوب عن الضمة - 3العالمات األصلية لكل نوع؟ ما  -2 أنواع اإلعراب؟ ما  -1
  مثل دلا تقول -ةكسر اذكر ما ينوب عن ال -5   مثل دلا تقول -اذكر ما ينوب عن الفتحة -4
     مثل دلا تقول -سكوناذكر ما ينوب عن ال -6
 مث مثل لكل موضع بثالثة أمثلة متنوعة،مواضعها؟ اذكر العالمات الفرعيةم -7
 وضح ذلك مع التمثيل -تأيت األلف عالمة على الرفع تارة، وتأيت عالمة على النصب تارة أخرى -8

 



 لهيدىا حمند صلى اهلل عليه وَسعلى خري األىاو، َس  الوالة والّشاحلند هلل ذي اجلالل واإلكساو، والّص

 ادلعربــات األسئلة األمثلة

 ذو علمأبوك 
 ادلـجتهدون ناجحـون

 ل؟ مثاألمساء اخلمسةما عالمة رفع 
 مثل؟ مجع ادلذكر الساملما عالمة رفع 
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نائب -الفاعل :مرفوعاتـال
-اسم كان-ادلبتدأ واخلرب -الفاعل
نعتاً أو )تابع ادلرفوع -خرب إنّ 

الفعل –( عطفاً أو توكيداً أو بدالً 
 ادلضارع 

 .إذا جترد من الناصب واجلازم

 لمثما عالمة رفع ادلثٌت؟  التلميذان جمدان

 لمث؟  األفعال اخلمسةما عالمة رفع  ادلؤدبون يفهمون الدرس

ادلفعول -ادلفعول به :منصوياتـال لمث؟  اخلمسة مساءاألما عالمة نصب  أباك ذا العلمأكرمت 
تابع  -ادلفعول ألجله -ادلطلق

أو عطفاً أو توكيداً نعتاً )ادلنصوب 
ادلستثٌت يف بعض  -(أو بدالً 
إذا سبقه الفعل ادلضارع  -أحوال
 .ناصب

 قرأت الكتابـني
 احًتمت ادلدرَسني

 لمثما عالمة نصب ادلثٌت؟ 
 لمث؟  مجع ادلذكر الساملما عالمة نصب 

 لمث؟  السامل ما عالمة نصب مجع ادلؤنث أكرمت ادلؤدبات  
 لمث؟  األفعال اخلمسةما عالمة نصب  الـمجدون لن يرسبوا

ذهبت إىل أخيك ذي 
 العلم

 سرت إىل العادلني اجلليلني
 سلمت على الـمجتهدين

 لمث؟  اخلمسة مساءاألما عالمة جر 
 لمثما عالمة جر ادلثٌت؟ 

 لمث؟  مجع ادلذكر الساملما عالمة جر 

  -اجملرور باحلرف :جروراتـالم
تابع اجملرور  -اجملرور باإلضافة

 (أو عطفاً أو توكيداً أو بدالً نعتاً )
 مّثلما عالمة جر ادلمنوع من الصرف ؟  صليت يف مساجَد عظيمة

الفعل ادلضارع  :الـمجزومات لمث؟  األفعال اخلمسةما عالمة جزم  اجملتهدون مل يلعبوا
 .مل يقض  . مل يسعَ  ادلسبوق بـجازم

 مل يدع  
الفعل ادلضارع ادلعتل اآلخر ؟ ما عالمة جزم 

 لمث
 األشـئلة العـــامــة

مىت  -11. ل دلا تقولعالمة على اجلر؟ مثكم موضع تكون يف كم موضع تكون الياء عالمة على النصب؟ ويف   -9
 أعرب األمثلة اليت تذكرها -11تكون الكسرة عالمة على النصب؟ ومىت تكون الفتحة عالمة على اجلر؟  

ل كان، مث إن على العبارات اآلتية وغّّي ما يلزم   -:أَْدخ 
 اتٌ الـمؤمنات  مؤّدب –الـمتصدقون حمبوبون   -الصديقان مـخلصان -أخوك ذوخلق  



 الـمعرب بالحركات الظاهرة
 مجع التكسّي إعراب  ادلفرد إعراب

 األمثلة العالمات اإلعراب أنواع األمثلة العالمات اإلعراب أنواع
 العلماء  أتقياء   الضمة الرفع رياُض الصالحين كتاٌب مباركٌ  الضمة الرفع

 الدروسَ ذاكرت  الفتحة النصب قرأت األجروميَّةَ  الفتحة النصب
 قرأت يف الكتب   الكسرة اجلر صليت يف الروَضة   الكسرة اجلر

 .ما عالمة إعساب مجع التكشري زفعا وىصبا وجسا؟ مثل .ما عالمة إعساب املفسد زفعا وىصبا وجسا؟ مثل
 الفعل ادلضارع الصحيح اآلخر إعراب السامل ادلؤنثمجع  إعراب

 األمثلة العالمات اإلعراب أنواع األمثلة العالمات اإلعراب أنواع
 يتصدق  األتقياء   الضمة الرفع ادلؤمنات  متصدقاتٌ  الضمة الرفع

 لن ينجَح الكس ول الفتحة النصب بات  احًتمت ادلؤدَ  الكسرة النصب
 الناجح مل يلعبْ  السكون زماجل تزوجت من الصاحلات   الكسرة اجلر

 .ما عالمة إعراب الفعل املضارع الصحيح اآلخر رفعا ونصبا وجزما؟ مثل .وىصبا وجسا؟ مثل ما عالمة إعساب مجع املؤىث الشامل زفعا

 

 الـمعرب بالحروف
 مجع ادلذكر السامل إعراب  الـمثٌت إعراب

 األمثلة العالمات اإلعراب أنواع األمثلة العالمات اإلعراب أنواع
 حمبوبوناحملسنون  الواو الرفع الصديقان خملصان األلف  الرفع

 احًتمت ادلعلمني الياء النصب قرأت الكتابني الياء النصب
 ذهبت إىل اجملاهدين الياء اجلر الكتابني يف ذاكرت الياء اجلر

 .ما عالمة إعساب مجع املركس الشامل زفعا وىصبا وجسا؟ مثل .الـمثٌت رفعا ونصبا وجرا؟ مثل ما عالمة إعراب

ةـاألمساء اخلمس إعراب  ةـاألفعال اخلمس إعراب 
 األمثلة العالمات اإلعراب أنواع األمثلة العالمات اإلعراب أنواع

 ادلؤمنان يتصدقان ثبوت النون الرفع أبوك ذو كرم الواو الرفع
 اجملاهدون لن يًتاجعوا حذف النون النصب أكرمت أخاك األلف النصب

 أنت  مل هتملي يف تربية ولدك النونحذف  زماجل ذهبت إىل ذي العلم الياء اجلر

 .؟ مثلاألفعال اخلنشـة زفعا وىصبا وجزما ما عالمة إعساب .ما عالمة إعساب األمساء اخلنشـة زفعا وىصبا وجسا؟ مثل
 


